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Mult iconsult er engasjert av TOBB som geot eknisk rådgiver i forbindelse med ut arbeidelse av konkurransegrunnlag for

bygging av en ny boligblokk med t ilhørende parkeringskj eller på Sanna Øst re.

Foreliggende not at present erer en vurdering av grunn- og f undamenteringsforholdene for boligblokken. Det

presiseres at våre vurderinger mhp. etablering av byggegrop og f undament ering er orienterende, og må detalj eres

nærmere i den videre prosj ekteringen.

Tomt en ligger innenfor kvikkleiresonen Salt nes. Tidligere ut redninger og sikringst ilt ak anses som t ilst rekkelig

dokumentasj on på at det ikke er skredfare i dagens sit uasj on. Terrenget har generell helning mot sjøen i nord.

Terrenget på t omt en ligger på ca. kote + 26 som er noe høyere enn omliggende t erreng på ca. kote + 25. Veien på

sørsiden av bygget ligger på ca. kote + 25. Tidligere var t omt en en del av en t errengrygg med helning mot øst og vest .

For abedre områdest abilit et og sikkerheten for eksist erende bebyggelsen ble denne ryggen ned planert i 2003-2005.

Generelt best år løsmassene av bløt t il middels fast leire. Over leiren er det t rolig noe t ørrskorpeleire, men den varierer

i tykkelse på grunn av ned planeringen. Boringer ut ført like nord for ut byggingsområdet viser at leiren er kvikk/ sensit iv

fra ca. kote +17 og videre nedover i dybden. Det er boret t il over 30 m dybde uten at berg eller faste masser er

påt ruffet .

På grunn av bløte og sensit ive masser vurderes grunn- og f undamenteringsforholdene for avaere ut fordrende.

Byggegropen må t rolig etableres med slake graveskråninger og bygget må etableres med kompensert fundamentering

på hel bunnplate.
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Sanna Øst re, Buvika mult iconsult .no

Geoteknisk vurdering boligblokk - t ot alent reprisegrunnlag

1 Innledning
M ult iconsult er engasjert av TOBB som geot eknisk rådgiver i forbindelse med utarbeidelse av

konkurransegrunnlag for en ny boligblokk med t ilhørende parkeringskjeller på Sanna Øst re.

Foreliggende not at presenterer en vurdering av grunn- og f undament eringsforholdene for

boligblokk som grunnlag for t ot alent reprise.

Tomt en ligger innenfor kvikkleiresonen Salt nes. Tidligere ut redninger og sikringst ilt ak anses som

t ilst rekkelig dokument asjon på at det ikke er reell skredfa re for dagens sit uasjon.

Området med omt rent lig plassering av tomt en er vist på Figur 1-1. Boligbl okken er planlagt i vest re

del av tomt en med 4 etasjer og kjeller.

Figur 1-1: Kart over området med omt rent lig omriss av t omt en (www .norgeskart. no).
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2 Grunnlag

Mult iconsult har t idligere ut ført geotekniske vurderinger for reguleringsplan, ut ført supplerende

grunnundersøkelser samt vurdert st abilit et ved ut bygging. Geoteknisk vurdering av grunn- og

fundamenteringsforhold samt vurderinger av skredfa ren for planlagt ut bygging er presentert i not at

nr. 416021-RIG-NOT-001 rev.002 datert 28.10.2013. Vurderingen konkluderte med behov for å

utføre supplerende grunnundersøkelser som grunnlag for prosjektering. Supplerende

grunnundersøkelser er presentert i rappo rt 416021-RIG-RAP-001 dat ert 12.3.2014. I forbindelse

med reguleringsplanarbeidet ble det utført en ny vurdering av skredfa re iht . NVEs ret ningslinj er

2/ 2012 hvor ut byggingens innvirkning på områdest abilitet også ble vurdert . Vurderingen er
presentert i notat 416021-RIG-NOT-002 rev.02 dat ert 16.12.2014.

I t illegg t il geotekniske rapporter er følgende tegninger benyt tet som grunnlag for våre vurderinger:

Tabell 2-1: Grunnlagsdokumenter.

Nr.1 Tegning/ dokument Titt el/ kommentar Utarbeidet av Datert

1 Ll0 .1 Oversiktsplan Agraff 06.02.2015

2 Tverrsnit t og Detalj Agraff 06.02.2015

3 GH0l VA-plan M ult iconsult 14 .03.2014

3 Sikkerhetsprinsipper

Følgende klassifisering av prosjektet er foreløpig vurdert for prosjektet :

• Geoteknisk kategori 2

• Paliteligh et sklasse (CC/RC) 2

• Kont rollklasse «Normal» for prosj ektering og utførelse

• Grunntype D for vurdering av seismisk påvirkning

• Tiltaksklasse 2 iht . PBL

Det forut sett es at geoteknisk prosjekterende ut fører endelig klassifisering som grunnlag for den
geotekniske prosj ekt eringen.

4 Topografi og grunnforhold

Terrenget heller mot sjøen i nord. Terrenget på tomten ligger på ca. kote +26 som er noe høyere

enn omkringliggende terreng på ca. kot e +25. Veien på sørøstsiden av tomten ligger på ca. kote
+25.

Tomten var t idligere en del av en t errengrygg med helning mot øst og vest. Terrengryggen ble i

2003-2005 nedplanert og t illiggende fylt opp for å bedre områdestabilit eten og sikkerhet en for
eksist erende bebyggelse. Topp t erreng (i vest ) har t idligere vært på ca. kote + 30 og laveste nivå
(øst ) var på ca. kote + 18.

4.1  Grunnforhold

Grunnundersøkelsene indikerer at løsmassene generelt best år av et t opplag med

tørrskorpeleire/ fyllmasser over leire. Tykkelsen på t opplaget varierer over t omten fra t ilnærmet

null helt i vest (BP.1 og 3) til ca. 10 m i øst (BP.7 og 8). Sonderingsmotst anden i den underliggende

leiren er lav, noe som indikerer bløt leire. Dreiet rykksondering i BP. 8 er avslutt et i faste masser i
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dybde 8 m, mens de resterende sonderingene er avslut t et i dybder på 20 - 45 m ut en st opp i fast e
masser. Berg er ikke påvist .

CPTU i BP.1 og 5 viser at det kan være kvikkleire fra ca. 8 m dybde under t erreng, dvs. fra ca. kote
+18. Prøveserien fra BP.5 viser at det er kvikkeleire/ sprøbruddmateriale fra 8 m dybde. I BP. 7 er
det t at t opp prøver ned t il 12 m dybde, ut en at kvikkleire/ sprøbruddmat eriale er påt ruffet .

Tid ligere grunnundersøkelser v iser at løsmassene generelt best år av bløt t il middels fast leire. Over
leiren er det t rolig noe t ørrskorpeleire, men den varierer i tykkelse på grunn av nedplaneringen.
Boring ut f ørt like nord fo r ut byggingsområdet viser at leiren er kvikk/ sensit iv fra ca. kot e + 17 og
videre nedover i dybden.

For nærmere present asj on av utførte grunnundersøkelser v ises t il rappo rt 416021-RIG-RAP-001 / 2/.

4.2 Grunnvann

Poret rykksmåling i BP.5 viser at grunnvannsst anden er ca. 5,6 - 6,0 m under t erreng og at
poret rykket er hydrostat isk med dybden.

4 .3 Grunntype

Ett er NS-EN 1998-1:2004+NA:2008 Euroko de 8: Prosjektering av konstruksjoner f or seismisk
pavirkning vurd eres t omt en a ligge i klasse S / 5/.

5 Skredfa revurdering
NVEs fa resonekart for kvikkleire viser at t omten ligger innenfor kvikkleiresone Salt nes.

Tidligere v urderinger av skredfa ren/ områdest abilit et fo r dagens sit uasjon er present ert i
M ult ico nsult s not at 416021-RIG-NOT-002-rev.02 / 1/ 0g / 3/ og konkluderer med at området er
skredsikkert for dagens sit uasj on og et t er ut bygging forut sat t at bygget f undament eres kompensert
og at st abilitet av graveskråninger ivaret as under ut bygging. For det alj er om skredfa re ved planlagt
ut bygging v ises det t il not at .

Et ablering av kj eller medfører en generell avlast ning av t errenget og er således gunstig mhp.
områdest abilit et mot sjøsiden, nord. Som beskrevet i not at 416021-RIG-NOT-002.rev.02 / 3/ vil
beregningsmessig sikkerhet fo r dagens sit uasj on være opprett ho ldt også et ter etablering av
boligblokk med kjeller.

Et ablering av byggegrop og fundamenteringsløsninger må det alj prosj ekt eres for å sikre at område-
og lokalst abilit et oppret t holdes.

6 Geoteknisk vurdering
Utgraving fo r kj eller medfører gravenivå på ca. kote +22, dvs. i leire. Tykkelsen på t opplaget av
t ørrskorpeleire er t ilnærmet null i vest og økende mot øst . Vest på t omten er det t rolig bløt leire
omt rent fra t errengnivå.

6.1 Fundamentering

Bygget er planlagt med kj eller og t ilrås f undament ert på hel bunnplate. Det te medfører en
t ilnærmet kompensert f undament ering.

Under bunnplat en må det et ableres forst erkningsbj elker. Bredden på forsterkningsbjelkene
best emmes ut i fra t illat t f undament rykk. Forst erkningsbj elkene vil ligge i leirmasser (t ilsvarende
BP.5} på ca. kot e +22. For f undamenter med effekt iv bredde på 1 m og 0,5 m dybde under
terreng/ gulv kan det benytt es et foreløpig t illat t f undament rykk på 150 kPa. Git t f undament rykk
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gjelder under forutset ning av at horisont allast en på forst erkningsbjelkene er mindre enn 10 % av
vert ikallasten.

Det forut sett es grunnvann ved underkant av fundament .

6.2 Graveskråning

Et ablering av kj eller medfører utgraving ned t il ca. kote + 22. Som beskrevet i notat RIG-NOT-001

rev.01 vil dett e medføre noen anleggstekniske utfordringer. Det forut settes at graveskråninger
et ableres med slak helning (1:2 eller slakere) event uelt med avt rapping. Dett e medfører graving

t et t opp mot fortau og t ilhørende grøft , ca. 1 m fra fort au ut i fra t egningene «Sit uasjonsplan» og
«Tverrsnit t og Detalj », se grunnlagsdokument er.

Utgravde masser må av hensyn t il st abilitet ikke mellomlagres i området og må t ransporteres bort

fortl@pende.

Ved vinterarbeid eller mye nedbør/ snøsmelt ing må arealer som blir stående åpne t ildekkes for a

hindre oppbløt ing av overvann.

Øst på tomten vil noen ledninger nedlegges og det er planlagt nye, se tegning GHOl .

7 Forutsetninger for geoteknisk prosjektering

Totalent reprenør må utføre evt . supplerende grunnundersøkelser som vurderes nødvendig for

det alj prosjektering av f undamentering og byggegrop.

Det må utarbeides rapport geoteknisk det alj prosjekt ering. Geoteknisk prosjektering skal

gjennomføres ihht gjeldende best emmelser. I regelverk (Eurokode}, som skal legges t il grunn for

geoteknisk prosjektering, skal følgende fast legges for grunnarbeidene t ilknyt tet ut byggingen:

Geot eknisk kategori

Pålitelighetsklasse

Kont rollklasse

Plan- og bygningsloven (PBL) st iller krav om a definere t ilt aksklasse.

Det må også vurderes a utarbeide plan for og gjennomføring av kont roll av rystelser, set ninger og
t ilstand for nabobygg og naboanlegg som kan bli påvirket av byggearbeidene.

8 Slutt kommentar
Grunnforholdene samt krav om at ut byggingen ikke skal svekke områdestabiliteten medfører at

fundament eringsforholdene og nødvendig utgraving vurderes som utfordrende. AIie grunnarbeider

og terrengarrondering i området må derfor planlegges godt og ut føres med stor varsomhet.

Bygget må f undament eres kompensert for a hindre t illeggslast på grunnen. Dett e både med hensyn

t il områdest abilit et og for a unng a skadelige set ninger.

For a oppn a stabil byggegrop må graveskråning etableres med graveskråning 1:2 eller slakere. Dett e

medfører at fort auet langs vegen må stenges under deler av byggeperioden.

Det presiseres at våre vurderinger mhp. et ablering av byggegrop og f undamentering er

orient erende og utførelsen må prosjekteres nærmere av geoteknisk prosjekterende.
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